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Indstilling: Drøftelse og beslutning

Mail fra Jens Andresen til Christian Jürgensen 22. december 2017:

Anmodning om medlemsskab af Det sydslesvigske Samråd.

Kære Christian.
Tak fordi du på sidste Samrådsmøde viderebragte invitationen til det fælles bestyrelsesmøde d.
11. april og invitationen til at deltage i et debatarrangement på vores sendemandsmøde. Det fælles
bestyrelsesmøde bliver i øvrigt på Christianslyst.
Jeg skriver til dig, fordi jeg i efteråret havde en samtale med Jens A. Christiansen, hvor Jens
tilkendegav at det kunne være en god ide, at Grænseforeningen blev medlem af Det sydslesvigske
Samråd. Fra Grænseforeningens side er vi af flere grunde overordentlig interesseret i et sådant
medlemskab.
Vi er sat i verden for at støtte og at oplyse om det danske mindretal i Sydslesvig, og det mener vi
at kunne gøre bedst ved at have det bedst mulige kendskab til mindretallets aktuelle situation og
aktuelle debatter og initiativer. Vi vil kort sagt gerne tættere på og i en direkte dialog med
mindretallet for at kende jeres positioner. Det giver nemlig os de bedste muligheder for at bygge
bro mellem på den ene side jeres behov og ønsker og på den anden side vores danske
målgruppe, der ikke har det store kendskab til mindretallet og grænselandets forhold.
Vores deltagelse ville endvidere styrke vore muligheder for at udvikle fælles projekter og initiativer
til gavn for mindretallet.
Vi tænker naturligvis først og fremmest på at få taleret i rådet, idet vi håber på at kunne bidrage
med en loyal og velmenende stemme. Vi er fuldt bevidste om, at vi ligesom Sydslesvigudvalget
ikke kan blande os i interne forhold i mindretallet, men vi kan bidrage med en åben, redelig og frem
for alt loyal stemme nordfra, som kan bruges til at styrke mindretallet yderligere i mødet med os
nord for grænsen.
Hvis du er enig i, at ovenstående er en god sag, bedes du at sætte denne anmodning om
medlemskab på Det sydslesvigske Samråds dagsorden.
Sammen med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår
sendes de bedste hilsner.
JENS ANDRESEN
FORMAND for GRÆNSEFORENINGEN

Mail fra Knud-Erik Therkelsen til Christian Jürgensen 8. december 2017:

Møde i Samrådet 13. december
Kære Christian.
Som du ved er Grænseforeningen inde i overvejelser om, hvilken strategi vi skal forfølge efter
vores 100-års fødselsdag i november 2020. Et udvalg under bestyrelsen har igennem længere tid
arbejdet med sagen, og vi har gennem de sidste 6 måneder haft en konsulent tilknyttet, som har
hjulpet os i den vanskelige proces.
På det seneste er vi blevet bevidste om, at vores fremtid i høj grad hænger sammen med den
virkelighed og de behov, der er i det danske mindretal, og at vi naturligvis må lytte til, hvilke
forventninger mindretallet fremover har til Grænseforeningen (hvilket ikke nødvendigvis er det
samme som at Grænseforeningen vil rette sig efter disse forventninger). Vi vil derfor bede om et
fælles bestyrelsesmøde mellem vores bestyrelse og bestyrelserne for de sydslesvigske foreninger
lørdag formiddag den 14. april – afsluttende med en fælles frokost. Vi er endnu ikke helt sikre på
stedet, men satser på, at det bliver på Christianslyst.
Endvidere har vi planer om en paneldebat med deltagelse af formændene for de sydslesvigske
organisationer i forbindelse med Grænseforeningens Sendemandsmøde den 26.-27. maj. Temaet
her vil ligge tæt op ad temaet på det fælles bestyrelsesmøde.
Jeg skriver til dig for at bede dig om at formidle denne uformelle indbydelse videre til de
sydslesvigske organisationer på Samrådets møde nu den 13. december, så de relevante personer
kan få det i kalenderen.
Bedste hilsener
Knud-Erik

